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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про розгляд протесту прокурора м.Бровари старшого радника 
юстиції Наджафова ог від 05.10.06 NQ 3 1 6-ви х на пункт 1.4 

рішення Броварської міської ради від 23.03.06 NQ 955-46-04 " Про 
припинення права користування земельними ділянками, надан ня в 

оренду земельних ділянок, надання дозволів на виготовлення 

технічної доку ментації по оформленню права користування 
земельними ділянками юридичним та фізичним особам та внесення 

зм ін до рішень Броварської міської ради" 

Розглянувши протест прокурора м.Бровари старшого радника 
юстиції Наджафова о.г. н а пункт 1.4 рішення Броварської міської ради від 
23 .03 .06 NQ 955 -46-04 " Про припинення права користування земельними 
ділянками , надання в оренду земельних ділянок, надання дозволів на 
виготовлення тех нічної документації по оформленню права користування 

земельними ділянками юридичним та фізичним особам та внесення змін до 

рішень Броварської міської ради" щодо скасування зазначеного пункту 

рішення як незаконного та заслухавши інформацію начальника земельного 
відд ілу Броварської міс ької ради Гордієнко Т.В., керуючись ст. 21 Закону 
України "Про прокуратуру", ст. 59 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", а також враховуючи пропозиції постійної 

комісії з питань розвитку та благоустрою територій , земельни х ВІДносин, 

архітектури , будівництва, екології та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. І нформацію начальника земельного відділу Броварської міської 

ради Гордієнко Т.В . взяти до відома (додається). 

2. Задовільнити протест прокурора м.Бровари старшого радни ка юстиції 
Наджафова о.г від 05.10.06 NQ 316-вих на пункт 1.4 рішення Броварської 
м іської ради від 23 .03.06 N2 955-46-04 " Про припинення права користування 
земельними д ілянками, надання в оренду земельних ділянок , надання 

дозволів на виготовлення технічн о')' документації по оформленню права 

користування земел ьними ДJЛянками юридичним та фізичним особам та 

внесення зм ін до рішень Броварсько')' м іської ради". 

3. Відм інити п. 1.4 рішення Броварської місько'{ ради в і д 23. 03.06 
N~ 955 -46-04 " Про припинення права користування земельними ділянками , 

надання в оренду земельних д іля нок, надання 

тех нічно')' документації по оформленню права 

ділянками юридичним та фізичним особам та 

Броварської міської ради". 

дозволів н а виготовлення 

користування земельними 
. . 

внесення ЗМ ІН до РІшень 
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4. В 1 О-денний термін повідомити прокурора м.Бровари 

радника юстиції Наджафова O.r. про наслІДКИ розгляду 

N2 316-вих . від 05.10.06. 

старшого 

протесту 

Секретар ради I . В .Сапожко 
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